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DEĞERLİ ÜYELERİMİZ, 
 

 

Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinasyonu ile belirlenen Türkiye’nin ihracat 

stratejisinde, Birliğimiz ihracat hedefini daha önceki dönemlerde olduğu gibi 2014 yılında da üst seviyelere 

taşıyarak, üye firmalarımızla birlikte bu hedeflere ulaşmak için büyük gayret gösterdik.  

 

            Irak ve Suriye gibi Türkiye’nin komşu ülkelerinde her ne kadar 2014 yılı boyunca karışıklıklar devam 

etse de, BM, Kızılay ve Kızılhaç gibi yardım kuruluşlarının özellikle lojistik konumu nedeniyle ülkemizin 

ihracatçılarını tercih etmesi Birliğimiz ihracat rakamlarının daha da artmasını sağlamıştır. Ancak, komşu 

ülkelerdeki çatışmaların bir an evvel sona ermesini ve bölgemizin barış, istikrar ve huzur ortamına 

kavuşmasını temenni etmekteyiz. 

 

Başta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere ülkemizin göstermiş olduğu yoğun girişimler 

sonucu, Birleşmiş Milletler tarafından 2016 yılının Uluslararası Bakliyat yılı olarak ilan edilmesinin ardından, 

üye firmalarımızın Birliğimiz çalışmalarına daha etkin bir şekilde katılmalarını sağlamak üzere uluslararası 

arenadaki projelerimize 2014 yılında yenilerini ekledik. 

 

        Yine 2014 yılında Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin çalışmaları ile belirlenen 

“Türkiye’nin Gücünü Keşfet” sloganı aracılığıyla ülkemizin ürünlerinin keşfedilmesine yönelik dünyaya 

yapacağımız teklif inanıyorum ki en kısa zamanda cevap bulacak ve önümüzdeki dönemde Türkiye’nin 

ürünlerine yönelik farkındalığı olumlu bir şekilde arttıracaktır. 

 

Bu vesileyle, geçmiş dönemlerde olduğu gibi ihracatçı firmalarımızın Birliğimiz Yönetim Kuruluna 

ulaştırdıkları sıkıntıları, talepleri ilgili merciler nezdinde yapılacak girişimler ve çalışmalar ile çözmeye devam 

edeceğimizi belirterek, 2015 yılının tüm iş alemi için hayırlı bir yıl olmasını dilerim. 

 

 

 

      Akdeniz Hububat Bakl. Yağlı Tohumlar ve Mam. İhr. Birliği  

                                                         Yönetim Kurulu Adına 

   

    Mahmut ARSLAN 

 Yönetim Kurulu Başkanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

BİRLİĞİMİZCE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER 

 

 

- 21 Aralık 2013 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından 2016 yılının dünya bakliyat yılı ilan 

edilmesinin ardından, uluslararası arenalarda bu yılın etkin bir şekilde tanıtımının yapılması 

kararlaştırılmış ve bakliyat ürünlerinin üretimini ve tüketimini artırmaya yönelik stratejiler 

belirlenmiştir. Belirlenen bu stratejiler Birliğimizce yakından takip edilerek, Türkiye’nin bu süreçte 

etkin bir şekilde rol alması sağlanmaktadır.    

Birliğimiz üyesi firmaların bütün bu çalışmalarda daha fazla rol alması amacıyla Birliğimizce 

oluşturulan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi projesi, 16.01.2014 tarihinde Bakanlıklarının 

onayları akabinde yürürlüğe girmiştir. 

 

- Üye firmalarımızın Birliğimize intikal eden sorunları oluşturulan her platformda çözüm önerileriyle 

birlikte gündeme getirilmiş ve kurumlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. 

 

- Bitki sağlık sertifikalarının düzenlenmesi sürecinde, firmaların karayolu ile yaptıkları ihracat ve transit 

yüklemeleri sırasında büyük tonajlı partiler de dahil olmak üzere, kara taşıtları için araç başına 

düzenlenmesine yönelik 2014 yılı başlarında yürürlüğe giren uygulama, firmaların işlemlerinde 

gecikmelere yol açması ve işlem maliyetlerini arttırması nedeniyle, Birliğimiz tarafından yapılan 

girişimler sonucunda değiştirilerek, daha evvel olduğu gibi başvuru dilekçelerinde belirtildiği sayıda 

düzenlenmesi sağlanmıştır. 

 

- 2014 yılının Şubat ayı içerisinde bir danışmanlık firması aracılığıyla Birliğimiz üyesi firmaların 

katılımıyla gerçekleştirilen çalıştay sonucunda, bakliyat sektörüyle ilgili kapsamlı bir rapor 

hazırlanmıştır. Bu raporda bakliyat ürün grubunda yer alan her bir ürüne ait istatistiklerin yanı sıra 

sektörel durum analizi ve yetkinlik analizi ortaya konarak, bu doğrultuda yapılabilecek aktiviteler 

belirlenmiş ve bu aktiviteler için 3 yıllık bir zaman planı hazırlanmıştır. 

 

- 17-20 Nisan 2014 tarihlerinde Mersin 8. Uluslararası Gıda, Gıda Teknolojileri ve Paketleme Fuarı” na 

yönelik olarak alım heyeti programı gerçekleştirilmiştir. 

 

- 06-15 Haziran 2014 tarihlerinde Uluslararası Kıbrıs fuarının Milli Katılım Organizasyonu 

gerçekleştirilmiştir.  

 

-  Proje katılımcısı firmalara hedef pazarlarını seçebilme, buradan hedef müşterilerine ve rakiplerinin 

bilgilerine ulaşabilme ve devlet desteklerinden de yararlanarak bu pazarlarda çok hızlı operasyonlar 

yapabilme yeteneklerini kazandırabilmek adına, Uluslararası Ticarette İstihbarat Eğitimi düzenlenerek, 

firmaların uluslararası piyasalardaki etkinliğinin arttırılmasına eğitim organizasyonlarıyla da destek 

verilmiştir. 

 

- Yurt dışında bulunan rakip firmalarla rekabet edebilmek için ürünlerinin kalitesinden ödün vermeden 

maliyetlerini asgari seviyeye indirmek zorunda olan Birliğimiz üyesi firmalardan, Makarna Bulgur 

Bakliyat ve Bitkisel Yağlar Tanıtım Grubu için alınan   ‰ 1 oranındaki ek nisbi kesintinin önümüzdeki 

Genel Kurulda ‰ 0,5 oranına düşürülmesine yönelik girişimlerde bulunulmuştur. 

 

 

 

 



 

- 19-23 Ekim 2014 tarihinde Paris’te gerçekleştirilen ve gıda sektöründe dünyanın önde gelen 

fuarlarından biri olarak kabul edilen SIAL Uluslararası Gıda Fuarına yönelik sektörel ticaret heyeti 

organizasyonu yapılmış olup, organizasyon kapsamında düzenlenen ikili iş görüşmeleri vasıtasıyla, 

hazırlanan broşürler fuar alanında dağıtılmış ve Paris Ticaret Baş Müşaviri tarafından birçok dernek 

temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına ev sahipliği yapılarak, projenin 

uluslararası arenada tanıtılmasına katkıda bulunulmuştur. 

 

- Birliğimiz üyesi firmaların ihracatları sürecinde oluşan sorunlarının tespit edilebilmesi ve bu sorunların 

çözülebilmesini teminen gerekli girişimlerde bulunmak üzere, 550 adet Birliğimiz üyesi firmanın 

iletişim bilgileri güncellenerek firmalarla iletişime geçilmiş ve iletilen sorunların çözülmesi 

sağlanmıştır. 

 

- Suriye ve Irak’ta yaşanan gelişmelerin sektör ihracatına etkisini belirlemek ve görüş alışverişinde 

bulunmak üzere üye firmaların katılımıyla toplantılar tertip edilmiştir. 

 

- Dubai’de gerçekleştirilen Gulfood fuarına yönelik 7-11 Şubat 2015 tarihlerinde Urge projesi 

kapsamında sektörel ticaret heyeti düzenlenerek, sektörümüz için büyük öneme sahip olan fuarın 

ziyaret edilmesi yoluyla firmalarımızın iş bağlantıları kurması amaçlanmıştır.   

 

- Birliğimizce bakliyat sektörüne yönelik yürütülmekte olan proje kapsamında sektördeki yenilikleri, 

teknolojik gelişmeleri ve eğilimlerini görmek, sektöre ilişkin yararlanılacak bilgiler almak ve Ar‐Ge 

kurumlarıyla işbirliği fırsatlarının araştırılmasını yapmak üzere, önümüzdeki dönemde sektör 

ihracatında lider konumunda bulunan Kanada’ya yönelik bir ticaret heyeti organizasyonu yapılması ve 

Ar‐Ge kurumlarıyla görüşülmesi planlanmaktadır.  

 

- Birliğimiz çalışmalarının uluslararası arenada tanıtımının sağlanmasını ve uluslararası kuruluşlarla 

ortak çalışmalar yürütülmesini teminen, 2015 yılının Nisan ayında tüm ülkelerin bakliyat sektörü 

temsilcilerini bir araya getiren Dünya Bakliyat Konferansına bir stand ile katılım sağlanmıştır. Ayrıca, 

2016’nın bakliyat yılı ilan edilmiş olması nedeniyle, Birliğimiz üyesi firma temsilcilerinin 

organizasyonlara bizzat katılımlarını sağlamak üzere proje kapsamında anılan organizasyona yönelik 

sektörel ticaret heyeti düzenlenmiştir. 

  


